
   

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

*************************************** 

    อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562  ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2562  ข้อ 13 

    ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จึงประกาศหลัก เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ส าหรับรอบการประเมินประจ าปี 2564 ดังนี้ 
    ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลากรปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    ข้อ 2  ประกาศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
    ข้อ 3  ในประกาศนี้ 
    “พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานการสอน และสายงาน
บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ข้อ 4  ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล โดยยึดหลักการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
    ข้อ 5  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ในอันที่จะประพฤติและปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  โดยน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่อง 
ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น ดังนี้ 

1. การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
2. การให้เงินรางวัลประจ าปี 
3. การให้รางวัลจูงใจ 
4. การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
5. การแต่งตั้งข้าราชการ 
6. การให้ออกจากราชการ 
7. การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ 

ข้อ 6  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการ ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
  ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 
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ข้อ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จ านวน 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 

100 คะแนน ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน 
   องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 
ข้อ 8 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัด

กลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับดีเด่น   ช่วงคะแนนประเมินผลตั้งแต่ร้อยละ 90.00  ขึ้นไป 
ระดับดีมาก   ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  80.00 – ร้อยละ 89.99 
ระดับด ี    ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  70.00 – ร้อยละ 79.99 
ระดับพอใช้   ช่วงคะแนนประเมินตังแต่ร้อยละ  60.00 – ร้อยละ  69.99 
ระดับปรับปรุง  ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ  59.99  ลงมา 
ข้อ 9  ผู้บังคับบัญชา ตามข้อ 4 เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 

ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการส านักการศึกษาหรือผู้อ านวยการกองการศึกษา ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลที่ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและพนักงานครู
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ปฏิบัติราชการ  

ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือ
ปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้
ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน 

ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือ
วันที่ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมก่อน
การโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนตันสังกัดใหม่เพ่ือประกอบการ
พิจารณาตาม ข้อ 5 

ข้อ 10 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้อมีความชัดเจน มีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 

ข้อ 11  ให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการ
ประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงขององค์กาบริหารส่วนต าบล หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษาตาม
มาตรฐานและภาระงานขั้นต่ าที่ได้มีการจัดท าและก าหนดไว้ 

ข้อ 12  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลให้ด าเนินการต่อไปนี้ 
1. ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเก่ียวกับหลักเกณฑ์นี้ 
2. ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลงและก าหนดปฏิทินการแระเมิน 

ให้ทราบโดยทั่วกัน 
3. ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดย

ประเมินจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
4. ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ 
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5. ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับการประเมินเพ่ือปรับปรุง 
พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ ตามข้อตกลงก่อน
เริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

6. ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้ประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับ
การประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
ให้พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าว
แล้วด้วย 

7. ให้ผู้มีอ านาจที่ประเมินตามข้อ 9 โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง จัด
ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

8. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อพนักงาน
ครูองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการ
ยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อ 13  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาและหรือผู้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 คน  เป็นกรรมการ 
ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้  ให้พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการ
บริหารงานบุคคลพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานบุคคลเป็นเลขานุการ 

ข้อ 14 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินของผู้ รับการประเมิน 
เพ่ือน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามความในข้อ 5  พร้อมส าเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู
องค์การบริหารส่วนต าบล จัดเก็บรักษาไว้อย่างน้อยสองรอบการประเมิน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานบริหารงาน
บุคคลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บต้นฉบับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้ในแฟ้มประวัติ
ข้าราชการหรือจัดเก็บรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

         ประกาศ ณ วันที่  23  กันยายน  พ.ศ.2563   

 

 
                                                      (นางขนิษฐา   ชูกลิ่น) 
                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

     

 
    
      


